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«Զարթօնք»ի նախորդ թիւերու ելեկտրոնային օրինակները կարդալու համար
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:

î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000 È.à.
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Տեղի Ունեցաւ Նախարարական Յանձնաժողովի Երկրորդ
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան
Մասին Յայտարարութեան Համար

ՀՀ Կառավարութեան Հերթական Նիստը
Կը Կայանայ Մէկ Օր Կանուխ

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փետըրուար 6-ին:
Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն:
Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին:

Լիբանանի Հանրապետութեան վարչապետ
Սաատ Հարիրիի գլխաւորութեամբ տեղի ունեցաւ
նախարարական յանձնաժողովի 2-րդ նիստը՝
նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքականութեան մասին յայտարարութիւնը ամբողջացնելու համար:
Ըստ տեղական լրատուամիջոցներու՝ շաբաթավերջին կազմուած սոյն յանձնաժողովին անդամ
10 նախարարները պիտի քննարկեն Ռուսիոյ
Դաշնութեան՝ 2018-ի Յուլիսին գաղթականներու
տունդարձը իրականացնելու նպատակով յառաջադրած նախաձեռնութիւնը վերստին կեանքի
կոչելու հնարաւորութիւնը՝ այս մէկը ընդրգկելով
կառավարութեան քաղաքականութեան յայտարարութեան մէջ:
Նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքականութեան մասին յայտարարութիւնը պիտի
ընդգծէ շարք մը խնդիրներ՝ Հըզպալլայի զինանոցը, Սուրիոյ Հանրապետութեան հետ յարաբերութիւններու կարգաւորումը՝ Հըզպալլայի եւ անոր
դաշնակիցներուն պահանջով, աւելի քան 1 միլիոն
սուրիացի գաղթականներու ապագան եւ ՍԻՏԸՐ
խորհրդաժողովին կողմէ պահանջուած բարեփոխումները՝ փրկելու համար երկրի տնտեսական
վատթար վիճակը:

Շարունակուեցաւ Նախարարական
Պաշտօններու Փոխանցումը

Նախարարական պաշտօններու փոխանցումի
գործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը

նախարարներ պաշտօնապէս ստանձնեցին իրենց
նոր պաշտօնները:
Պաապտայի պալատին մէջ նախագահական
հարցերով նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց
իր նոր պաշտօնը իր իսկ նախորդէն՝ Փիեռ
Ռաֆուլէն: Այս մասին հաղորդեց նախագահական
տեղեկատուական գրասենեակը:
Ռաֆուլ յաջողութիւն մաղթեց Ժրեյսաթիին՝ իր
նոր առաքելութեան մէջ, մինչ նոր նախարարը
բարձր գնահատեց Ռաֆուլի տարած աշխատանքը
պաշտօնավարութեան ամբողջ շրջանին:
Աշխատանքի նախկին նախարար Մուհամմատ
Քապպարա ըսաւ, որ իր իրաւայաջորդը՝ Քամիլ
Ապու Սլեյմանը, անտարակոյս յաջողութիւն պիտի
արձանագրէ այս նոր պաշտօնին վրայ՝ շնորհիւ
տարիներու իր փորձառութեան, եւ պիտի
ապացուցէ, որ այս նախարարութիւնը կ'աշխատի
անխտիր բոլոր լիբանանցիներուն օգտին, ինչպէս
կը հաղորդէ ազգային լրատուական գործակալութիւնը:
Տնտեսութեան եւ առեւտուրի նախարար Մանսուր Պթեյշ ընդգծեց, որ իր նպատակը պիտի ըլլայ
ստեղծել արդիւնաւէտ տնտեսութիւն մը: Միաժամանակ ան կոչ ուղղեց բոլոր քաղաքական գործիչներուն գործակցելու՝ դիմագրաւելու առկայ դժուարութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
երկրի
կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:

ԱԺ Նախագահն Ու Հայաստանի Մէջ
Ճափոնի Դեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ
Գործակցութեան Հեռանկարները
Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան Փետրուար
5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային
ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ
Միրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարաբերութիւններու հաստատումէն ի վեր Հայաստանի
եւ Ճափոնի միջեւ կապերը կայուն եւ արագ կը
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի
խօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուականին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը
նոր լիցք հաղորդած է երկկողմ կապերու ամրապընդումին:
Ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձած
է խորհրդարանական յարաբերութիւններու զարգացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն
կը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամական խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ
պատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի
հետ բարեկամութեամբ:
ՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր երախտագիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան
զարգացումի աջակցութեան ծիրէն ներս տարբեր
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակութեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:
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Արեւելեան Ուղղափառ Եկեղեցիներու Եւ Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ «Մարդկային Եղբայրութիւն»
Երկխօսութեան Յանձնախումբի Հանդիպում
Խորագրեալ
Միջազգային
Համագումար

26 Յունուարէն 1 Փետրուար երկարող շաբթըւան ընթացքին, Վատիկանի մէջ տեղի ունեցան
Կաթոլիկ եկեղեցւոյ եւ Արեւելեան ուղղափառ քոյր
եկեղեցիներու միջեւ երկխօսութեան 16-րդ նիստերը, որոնց Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան
կողմէ իրենց մասնակցութիւնը բերին Գերշ. Տ.
Խաժակ Արք. Պարսամեանը եւ Գերպ. Տ. Շահէ Ծ.
Վրդ. Անանեանը, իսկ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան կողմէ՝ Գերշ. Տ. Մակար Եպս.
Աշգարեանն ու Հոգշ. Տ. Պօղոս Վրդ. Թինքճեանը։
Երկխօսութիւնը իր նիստերուն ընթացքին արծարծեց ամուսնութիւն, ամուսնալուծում եւ խառն
ամուսնութիւն նիւթերը՝ խօսելով անոնց պատմական ընկալման ու ներկայ հասկացողութեան

մասին։ Ժողովականները նաեւ անդրադարձան
վերոնշեալ նիւթերուն տարբեր հասկացողութիւններու, սովորութիւններու ու օրէնքներու եւ զանոնք
քննարկեցին մեկնելով աստուածաբանական մօտեցումէ։
Աշխատանքային շաբթուան աւարտին, երկխօսութեան մասնակիցները հանդիպում ունեցան
Հռոմի Պապին հետ, որ գնահատեց կատարուած
աշխատանքը եւ զօրակցութիւն յայտնեց եկեղեցիներու միութեան առաքելութեան։
Նշենք, որ յառաջիկայ տարուան աշխատանքները կ՚ընդգրկեն «խորհուրդներ» բաժնի եզրակացում ու համաձայնագիրի մը ստորագրում։
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Գրիգոր Յակոբ
Զամպաքճեան
Գրիգոր Յակոբ Զամպաքճեան (6 Փետրուար
1889, Քոնսթանցա - 18 Փետրուար 1962, Պուխարեստ), հայ հանգանակիչ, արուեստաբան։
Ռումանիոյ ակադեմիոյ թղթանդամ (1948)։ Ռումանիոյ եւ արտասահմանի մէջ գնած է արուեստի
բազմաթիւ գործեր, հիմնած է «Զամպաքճեան»
թանգարանը։
Ծնած է Ռումանիոյ Քոնստանցա քաղաքը։

3 եւ 4 Փետրուար 2019-ին, կազմակերպութեամբ
Արաբական Միացեալ Էմիրութեանց պետութեան
եւ հովանաւորութեամբ Ֆրանչիսկոս Պապին ու
Ալ-Ազհարի Շէյխ Դոկտ. Ահմատ Ալ Դայյիպին,
«Մարդկային եղբայրութիւն» թեմայով միջազգային
համագումար մը տեղի ունեցաւ Ապու Տապիի մէջ:
Համագումարին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետն ու Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը ներկայացուցին Թեհրանի Հայոց
թեմի առաջնորդ Գերշ. Տ. Սեպուհ Արք. Սարգիսեանն ու Արաբական Միացեալ Էմիրութեանց եւ
Քաթարի Թեմի Կաթողիկոսական փոխանորդ
Գերշ. Տ. Մեսրոպ Եպս. Սարգիսեանը։
Նշենք, որ Վեհափառ Հայրապետը յատուկ
պատգամ մը ղրկած էր համագումարին՝ ընդառաջելով համագումարի կազմակերպիչներու փափաքին։

1948-ին եղած է Ռումանիոյ ակադեմիոյ թղթակից
անդամ։ 1947-ին Զամպաքճեանի հաւաքածոյին
հիման վրայ, Պուխարեստի մէջ ստեղծուած է
անոր անուան պետական թանգարան (այժմ՝
Արուեստի գործերու թանգարանի Զամպաքճեան
բաժին)։
Հեղինակ է «Արուեստի էջեր» (1943), «Նիքոլայէ
Կրիկորեսքու» (1946), «Մի արուեստասէրի նշումներ» (1957) եւ այլ աշխատութիւններու։ Եղած է
Պուխարեստի «Հայ մշակոյթի տան» առաջին
նախագահը, աշխատակցած է «Անի» ռումաներէն
հայագիտական հանդէսին, յօդուածներ գրած է
հայկական ճարտարապետութեան եւ կիրառական արուեստի մասին։ Խորհրդային Հայաստանին նուիրած է XVI-XIX դարերու ֆրանսական եւ
ֆլամանտական նկարիչներու գործեր։
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«Խոզի Կրիփի» 10 Դէպք Լոռի Մարզին Մէջ
ՎԱՀԱՆ ԱՆՏՈՆԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից
Հիւանդութիւններու վերահսկումն ու կանխարգիլումը ապահովող ազգային կեդրոնի Լոռի մարզի մասնաճիւղի տնօրէն Անժելա Յովհաննիսեանի
տուեալներով՝ Լոռիի մէջ սուրշնչառական վարակով արձանագրուած է 138 հիւանդ, որոնցմէ 1182ը 0-14 տարեկան երեխաներ են, իսկ 26-ը` 15
տարեկանէն վեր մարդիկ: Կայ նաեւ սուր թոքաբորբով հիւանդանոց ընդունուած 38 հիւանդ,
միաժամանակ 31-ը 0-14 տարեկան երեխաներ են:
Կեդրոնի տնօրէնը տեղեկացուցած է նաեւ, որ
լապորաթոր հետազօտութիւններով յայտնաբերւած են «խոզի կրիփ» անունով յայտնի Հ1Ն1-ով

վարակուած 10 անձինք, որոնցմէ 4-ը 0-14 տարեկան երեխաներ են: 9 հոգի ենթարկուած է հիւանդանոցային բուժումի եւ բոլորը առողջացած
վերադարձած են իրենց տուները: Հ1Ն1 կրիփը
որոշ ժամանակ առաջ յայտնաբերուեր էր Վրաստանի մէջ եւ այնտեղէն անցեր Հայաստան. Երեւանի մէջ այդ հիւանդութեան պատճառով երկու
մահ արձանագրուեցաւ:
Կեդրոնի տնօրէնը աւելցուց նաեւ, որ ամէն օր
մարզի դպրոցներուն ու մանկապարտէզներուն
մէջ կը կատարուին առողջութեան ստուգումներ:
Հ1Ն1-ը սովորական կրիփի վարակ է, բայց եթէ
ենթական ունի նաեւ այլ հիւանդութիւն, կրնայ
բարդութիւն յառաջանալ. այդ պատճառով ալ
պէտք է դիմել բժիշկի եւ չզբաղիլ ինքնաբուժութեամբ:

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ
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ԱԺ Նախագահն Ու Հայաստանի Մէջ Ճափոնի Դեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ Գործակցութեան Հեռանկարները
Արարատ Միրզոյեանին փոխանցելով Ճափոնի
Ներկայացուցիչներու եւ Խորհրդականներու պալատներու նախագահներուն շնորհաւորանքները
ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի պաշտօնին ընտըրուելուն կապակցութեամբ` դեսպանը, իր կարգին, բարձր գնահատած է վերջին տարիներուն
երկու երկիրներուն միջեւ խորհրդարանական
յարաբերութիւններու աշխուժացումը:
Դեսպան Եամատան հետաքրքրուած է 2018
թուականի Փետրուարին ստորագրուած «Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Ճափոնի միջեւ
ներդրումներու ազատականացումի, խրախուսումի

եւ փոխադարձ պաշտպանութեան մասին» համաձայնագիրի՝ Ազգային ժողովին կողմէ վաւերացումի
գործընթացով, որուն ի պատասխան Արարատ
Միրզոյեանը, կարեւորելով համաձայնագիրի շուտափոյթ կիրարկումը, յոյս յայտնած է, որ ամենասեղմ ժամկէտներով Ազգային ժողովին մէջ կը
կազմակերպուի համաձայնագիրի քննարկումը:
Կողմերը հանգամանալից անդրադարձած են
հայ-ճափոնական համատեղ օրակարգի յառաջմըղումին առնչուող բազմաթիւ հարցերու, միտքեր
փոխանակած են տարբեր ձեւաչափերով գործակցութեան ընդլայնումին ուղղութեամբ անհրաժեշտ
քայլերու շուրջ:

Լուրեր Արաբական Աշխարհէն

Հռոմի Պապը Պատմութեան Մէջ Առաջին Անգամ Պատարագ Մատուցեց Ապու Տապիի Մէջ

Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 5-ին
պատարագ մատուցած է Ապու Տապիի մարզադաշտին մէջ: Այդ մասին, ինչպէս կը հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը, յայտնած է «Associated Press»

գործակալութիւնը: Այդ պատարագը դարձած է
Հռոմի պապի առաջին եկեղեցական արարողութիւնը Արաբական թերակղզիին մէջ:
Պատարագը տեղի ունեցած է Zayed Sports City

մարզադաշտին մէջ: Հռոմի պապը մարզադաշտ
ժամանած է իր նշանաւոր մեքենայով, զինք
ողջունած են «Կեցցէ՛ պապը» եւ «Մենք կը սիրենք
քեզ» բացագանչութիւններով: Հաշուարկներու
համաձայն՝ պատարագին ներկայ եղած է 135
հազար հոգի: Պատարագի կազմակերպիչները
յայտարարած են, որ արարողութեան հաւատացեալներ պէտք է ժամանէին հարիւր երկրէն, անոր
ներկայ եղած են նաեւ իսլամներ: Հռոմի պապը
պատարագը մատուցած է իտալերէն լեզուով, այն
ենթագիրերուն օգնութեամբ թարգմանած են
արաբերէն եւ անգլերէն: Իր խօսքին մէջ ան դիմած
է իրենց տուներէն հեռու գտնուող եւ ապագայի
նկատմամբ վստահութիւն չունեցող հաւատացեալներուն: Նաեւ ան յորդորած է չափաւորութիւն
պահպանած: Կաթոլիկ եղեղեցւոյ հաշուարկներով՝
ԱՄԷ-ի ինը միլիոն բնակիչներէն շուրջ 1 միլիոնը
կաթոլիկներ են, անոնց մեծամասնութիւնը օտարերկրացիներ են: Փետրուար 5-ին Հռոմի պապը
մեկնած է ԱՄԷ-էն, ուր կը գտնուէր Փետրուար
3-էն: Այցին ան հանդիպումներ ունեցած է երկրի
ղեկավարութեան, ինչպէս նաեւ տարբեր կրօնական գործիչներու հետ, հաղորդած է «Ինթերֆաքս»-ը:
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¼²ðÂúÜø êöàð
Þ³µ³Ã³Ï³Ý Ú³õ»Éáõ³Í

Ֆութպոլ
²ëÇáÛ ´³Å³Ï

ø³Ã³ñ Þ³Ñ»ó³õ îÇïÕáëÁ

²ëÇáÛ ýáõÃåáÉÇ µ³Å³ÏÇ Ùñó³ß³ñùÁ Ùï³õ í×é³Ï³Ý ÷áõÉ ÏÇë³õ³ñï³Ï³Ý
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáí£ ²Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ »ñÏñáñ¹ ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ ²ñ³µ©ØÇ³ó©¾ÙÇñ© ¬ ø³Ã³ñ 0¬4
ÏáÉ»ñ©ÊáõËÇ 22« ²ÉÇ 37« ²É Ð³Ûïáë 80« ÆëÙ³ÛÇÉ 90+3
²õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ ïÇïÕáëÇÝ Ñ³Ù³ñ Ùñó»ó³Ý Ö³÷áÝÇ ÷áñÓ³éáõ
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ »õ ø³Ã³ñÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ« ²åáõ î³åÇÇ §Þ¿ÛË ¼³Û¿ï¦ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û 36000 Ù³ñ½³ë¿ñÝ»ñáõ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý£ Ö³÷áÝ ïÇñ³å»ï»ó
ÙñóáõÙÇÝ 62% Ñ³Ù»Ù³ïáõÃ»³Ùµ« Ý³»õ ³ÝÏÇõÝ³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáíª 13£
ê³Ï³ÛÝ ø³Ã³ñÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ ³õ»ÉÇ ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï Ó»õáí ·áñÍ»ó »õ 12¬ñ¹
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ µ³ó³õ ÙñóáõÙÇÝ Ñ³ßÇõÁ ²ÉÇ ²ÉÙáÛ¿½Ç ÙÇçáóáí« ²ùñ³Ù ²ýÇýÇ
÷áË³ÝóáõÙáí£ 27¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ²åïÁÉ³½Ç½ Ð³Ã¿Ù Ñ³ßÇõÁ ¹³ñÓáõó 2¬0«
¹³ñÓ»³É ²ùñ³Ù ²ýÇýÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ ºñÏñáñ¹ ÏÇë³Ë³ÕÇÝ ëÏÇ½µÁ
Ö³÷áÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ ³ßËáõÅ³ó³õ »õ 69¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ØÇÝ³ÙÇÝû
Ïñ×³ï»ó Ñ³ßÇõÇ ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÁ Ö³÷áÝÇ Ñ³Ù³ñ« ú½³ùáÛÇ ÷áË³ÝóáõÙ¿Ý
û·ïáõ»Éáí£ ²ÛÝ ³ï»Ý áñ ÏÁ Ï³ñÍáõ¿ñ Ã¿ Ö³÷áÝ åÇïÇ Ñ³õ³ë³ñ¿ñ« 83¬ñ¹
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ²ùñ³Ù ²ýÇý Ýß³Ý³Ï»ó ø³Ã³ñÇ »ññáñ¹ ÏáÉÁ ïáõ·³Ý³ÛÇÝ
Ñ³ñáõ³Íáí£ ø³Ã³ñ ï³ñ³õ ³ñÅ³ÝÇ Û³ÕÃ³Ý³Ï ÙÁ »õ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÁÉÉ³Éáí
ß³Ñ»ó³õ ²ëÇáÛ ýáõÃåáÉÇ µ³Å³ÏÁ£

ÈÇµ³Ý³ÝÇ ´³Å³Ï

²É ²ÑÁï ºõ ²É ÜÁÅÙ¿ Ú³ÕÃ³Ï³Ý

Þ³µÃáõ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ëÏë³Ý ÈÇµ³Ý³ÝÇ ýáõÃåáÉÇ µ³Å³ÏÇ Ùñó³ß³ñùÇ
í»ñçÇÝ 16 ËáõÙµ»ñáõ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ²ÑÉÇ Ü³å³ÃÇÛ¿ (´©) ¬ ²Ë³³ ²ÑÉÇ ²É¿Û 0¬1
¬ ê³É³Ù ¼Õ³ñÃ³ ¬ ²É Þ³å³å Ô³½ÇÛ¿ 3¬2
¬ è³ëÇÝÏ ¬ ä»ù³³ èÇ³ïÇ 0¬0 ïáõ·©4¬1
¬ ²É Â³ù³ïïáÙ ²³ÝùáõÝ (¶©) ¬ ²É ÜÁÅÙ¿ 0¬6
- Ð©Ø©À©Ø© (´©) ¬ ²É ê³ý³ 1-3
- Þ³å³å ²É ê³Ñ¿É ¬ ²É ²ÑÁï 0-1
- ²É Þ³å³å ²É ²ñ³åÇ (´©) ¬ ²É ²Ýë³ñ 1-4
- Â³ï³ÙáÝ êáõñ ¬ ÂñÇ÷áÉÇ 0-1

êå³ÝÇáÛ øá÷³ î¿É è¿Û

ä³ñë»ÉáÝ³ÛÇ êËñ³ÝùÁ

êå³ÝÇáÛ øá÷³ î¿ è¿ÛÇ ù³éáñ¹ ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ¹³ñÓÇ ³é³çÇÝ
ÙñóáõÙÇÝ« 7¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §ì³É»ÝëÇ³¦Ý Çñ »ñÃÇ å³ñïáõÃÇõÝÁ 6¬ñ¹ ¹ÇñùÁ
·ñ³õáÕ §Ê»Ã³ý¿¦¿Ý« Û³ÕÃ³Ý³ÏÇ í»ñ³Í»ó áõ ³Ýó³õ Ùñó³ß³ñùÇ
ÏÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³Ý£ ÆëÏ ³é³ç³ï³ñ §ä³ñë»ÉáÝ³¦Ý Çñ »ñÃÇ
å³ñïáõÃÇõÝÁ 4¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §ê»õÇÛ³¦¿Ý« Û³ÕÃ³Ý³ÏÇ í»ñ³Í»ó í»ó
ÏáÉ»ñ Ýß³Ý³Ï»Éáí áõ ³Ýó³õ Ùñó³ß³ñùÇ ÏÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³Ý£êïáñ»õ
ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ì³É»ÝëÇ³ ¬ Ê»Ã³ý¿ 3¬1« »ñÃ©0¬1
¬ è¿³É ä»ÃÇë ¬ ¾ë÷³ÝÇáÉ 3¬1 Û»ï »ñÏñ³Ó·©« »ñÃ©1¬1
¬ ä³ñë»ÉáÝ³ ¬ ê»õÇÛ³ 6¬1« »ñÃ©0¬2
ÏáÉ»ñ©øáõÃÇÝÇû ïáõ·©13« 53« è³ùÇÃÇã 31« ê©èáå»ñÃû 54« êáõ³ñ¿½ 89«
Ø»ëëÇ 90+2 ¬ Î©²ñ³Ý³ 67
¬ ÄÇñáÝ³ ¬ è¿³É Ø³ïñÇï 1¬3« »ñÃ©2¬4
ÏáÉ»ñ©ö»ïñû öáññû 71 ¬ ä»Ý½»Ù³ 27« 43« Ø©Èáñ»ÝÃ¿ 76
ÎÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ åÇïÇ ÙñóÇÝ Ñ»ï»õ»³É ËáõÙµ»ñÁ©
¬ ä³ñë»ÉáÝ³ ¬ è¿³É Ø³ïñÇï »õ è¿³É ä»ÃÇë ¬ ì³É»ÝëÇ³

²Ý·ÉÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ÈÇíÁñ÷áõÉ Î¿ï ÎáñëÝóáõó

²Ý·ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 25¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ
³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ ¬ ÜÇõù»ëÁÉ ºáõÝ³ÛÃÁï 1¬0
ÏáÉ©Ð©êáÝ 83« ÷áË©Èáñ»ÝÃ¿
¬ â»ÉëÇ ¬ Ð³ïÁñ½ýÇÉï Â³áõÝ 5¬0
ÏáÉ»ñ©ÐÇÏáõ³ÛÇÝ 16« 69« Ð³½³ñ ïáõ·©45+1« 66« î©ÈáõÇ½ 86
¬ ¾íÁñÃÁÝ ¬ ìáõÉí»ñÑ»Ù÷ÃÁÝ àõáÝïÁñÁñ½ 1¬3
¬ äñ³ÛÃÁÝ ¾Ýï Ðáí ²ÉåÇÁÝ ¬ àõ³ÃýÁñï 0¬0
¬ È»ÛëÃÁñ êÇÃÇ ¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï 0¬1
ÏáÉ©è»ßýÁñï 9« ÷áË©öáÏå³
¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ ¬ ²ñë»Ý³É 3¬1« ÏáÉ»ñ©²Ïáõ»ñû 1« 44« 61« ÷áË©È³÷áñÃ«
êÃÁñÉÇÝÏ 2 ¬ øáßÇÉÝÇ 11« ÷áË©ØáÝñ¿³É
- àõ»ëÃ Ð¿Ù ºáõÝ³ÛÃÁï ¬ ÈÇíÁñ÷áõÉ 1-1
ÏáÉ»ñ©²ÝÃáÝÇû 28« ÷áË©ü©¾ÝïÁñëÁÝ ¬ Ø³Ý¿ 22« ÷áË©ØÇÉÝÁñ
¸³ë³õáñáõÙ©1¬ÈÇíÁñ÷áõÉ 62 Ï¿ï 56¬15« 2¬Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 59 Ï¿ï 66¬20«
3¬ÂáÃÁÝÑ¿Ù 57 Ï¿ï 51¬24« 5¬Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ© 48 Ï¿ï 49¬35« 6¬²ñë»Ý³É 47
Ï¿ï 51¬36£

²Ûëûñáõ³Ý ØñóáõÙÝ»ñáõ Ú³Ûï³·Çñ
êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûëûñáõ³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõ Û³Ûï³·ÇñÁ (÷³Ï³·ÇÍ»ñáõ Ù¿ç`
ËáõÙµÇÝ ¹ÇñùÁ).
êä²ÜÆàÚ øàö² î¾È è¾ÚÆ ÎÆê²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ºðÂ
Ä³ÙÁ 22£00 ä³ñë»ÉáÝ³ (1) ¬ è¿³É Ø³ïñÇï (3)
²Ü¶ÈÆàÚ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü 27¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 21£45 ¾íÁñÃÁÝ (9) ¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ (2)
²Ü¶ÈÆàÚ ´²Ä²ÎÆ 1/16¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ÎðÎÜàô²Ì ØðòàôØ
Ä³ÙÁ 22£00 àõ»ëÃ äñáÙÇã ²ÉåÇÁÝ (´©) ¬ äñ³ÛÃÁÝ ¾Ýï Ðáí ²Éå©(13)
¶ºðØ²ÜÆàÚ ´²Ä²ÎÆ 1/8¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 19£30 ÐáÉëÃ³ÛÝ øÇÉ (´©¸³ë©) ¬ ²áõÏëåáõñÏ (15)
Ä³ÙÁ 19£30 ²ñ äÇ È³Û÷óÇÏ (4) ¬ ìáÉýëåáõñÏ (6)
Ä³ÙÁ 21£45 Þ³Éù¿04 (12) ¬ üáñÃÇõÝ³ îáõëÁÉïáñý (14)
Ä³ÙÁ 21£45 Ð»ñÃ³ ä»ñÉÇÝ (9) ¬ ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË (3)
üð²Üê²ÚÆ ´²Ä²ÎÆ 1/8¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 19£30 ìÇÉýñ³Ýß (¶©¸³ë©) ¬ ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý (1)
Ä³ÙÁ 19£30 ìÇÃñ¿ (¸©¸³ë©) ¬ ÈÇáÝ îÇõß¿ñ (¶©¸³ë©)
Ä³ÙÁ 22£00 è¿Ý (9) ¬ ÈÇÉ (2)
öàðÂàôÎ²ÈÆ ´²Ä²ÎÆ ÎÆê²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ºðÂ
Ä³ÙÁ 22£45 ä»ÝýÇù³ (2) ¬ ê÷áñÃÇÝÏ ÈÇ½åáÝ (4)
êÎàìîÆàÚ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü 25¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 21£45 ¾åÁñïÇÝ (3) ¬ è¿ÛÝ×Áñ½ (2)
Ä³ÙÁ 21£45 ê»ÉÃÇù (1) ¬ ÐÇåÁñÝÇÁÝ (7)
øàö² ÈÆäºðÂ²îàð¾êÆ 2¬ð¸ Ü²Ê²ä²îð©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ºðÂ
Ä³ÙÁ 23£15 î»ÉýÇÝ (¾ùáõ³ïáñ) ¬ ø³ñ³ù³ë (ì»Ý©)
Ä³ÙÁ 23£15 î»ý»Ýëáñ ê÷áñÃÇÝÏ (àõñ©) ¬ ä³ñë»ÉáÝ³ (¾ùáõ³ïáñ)
Ä³ÙÁ 01£30 ö³É»ëÃÇÝû (âÇÉÇ) ¬ ÆÝïÇ÷»ÝïÇ»ÝÃ¿ Ø»ï»ÛÇÝ (øáÉ©)
Ä³ÙÁ 01£30 Â³Û»ñ¿ë î¿ øáñïáå³ (²ñÅ©) ¬ ê³û ö³áõÉû (äñ©)
øàö² êàôî²ØºðÆø²Ü²ÚÆ ²©Ü²Ê²ä²îð©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ºðÂ
Ä³ÙÁ 01£30 äáÃ³ýáÏû (äñ©) ¬ î»ý»Ýë³ Æ ÄáõëÃÇëÇ³ (²ñÅ©)
ä²êøºÂäàÈÆ ¾Ü äÆ ¾Ú¬Æ ²ÊàÚº²ÜàôÂÆôÜ
Ä³ÙÁ 02£30 äñáõùÉÇÝ Ü¿ó (6) ¬ î»ÝíÁñ Ü³Ï¿ó (1)
Ä³ÙÁ 03£00 ØÇÉáõáùÇ ä³ùë (1) ¬ àõ³ßÇÝÏÃÁÝ àõÇ½ÁñÍ (10)
Ä³ÙÁ 05£30 ÎáÉïÁÝ êÃ¿ÛÃ àõáñÇÁñ½ (2) ¬ ê³Ý ²ÝÃáÝÇû ê÷Áñ½ (5)
ÂºÜÆêÆ ØàÜöºÈÆ¾Æ Øðò²Þ²ðøÆ 1/16¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 12£00¬¿Ý ëÏë»³É §eurosport¦ Ï³Û³Ý¿Ý
ÐºÌºÈ²ðÞ²ô
Ä³ÙÁ 12£50 ìáõ»ÉÃ³ ² ì³É»ÝëÇ³« §eurosport¦ Ï³Û³Ý¿Ý
ÒØºèÜ²ÚÆÜ Ø²ð¼²Òºôºð
Ä³ÙÁ 13£30 ²Éå»³Ý ¹³ÑáÛÏÇ ³ßË³ñÑÇ ³ËáÛ»³Ý© §eurosport¦ Ï³Û©

Ö³ïñ³Ï
ÖÇåñ³ÉÃ³ñÇ Øñó³ß³ñù

²ñáÝ»³Ý Î¿ë Î¿ï Ð»éáõ

ÖÇåñ³ÉÃ³ñÇ ×³ïñ³ÏÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ùñó³ß³ñùÇ 8¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³Ý¿Ý »ïù«
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù»Í í³ñå»ï È»õáÝ ²ñáÝ»³Ý ß³Ñ³Í ¿ 6 Ï¿ï »õ Ï¿ë Ï¿ï Ñ»éáõ ¿
³é³ç³ï³ñÝ»ñ¿Ý£ Ðñ³Ý¹ Ø»ÉùáõÙ»³Ý áõÝÇ 5©5 Ï¿ï£ 8¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ
²ñáÝ»³Ý Ñ³õ³ë³ñ³Í ¿ éáõë ìÉ³ïÇëÉ³õ ²ñï»ÙÇ»õÇ Ñ»ï« ÇëÏ Ðñ³Ý¹

âáñ»ùß³µÃÇ / 6.2.2019

¼²ðÂúÜø êöàð
Þ³µ³Ã³Ï³Ý Ú³õ»Éáõ³Í
Ø»ÉùáõÙ»³Ý Û³ÕÃ³Ý³Ï ï³ñ³Í ¿£ ÎÇÝ»ñáõ Ùñó³ß³ñùÇÝ« ¾ÉÇÝ³ ¸³ÝÇ¿É»³Ý
å³ñïáõÃÇõÝ Ïñ³Í ¿£

¾ç 05

Ազնիւ Նախաձեռնութիւն
Սերժ եւ Անժէլա Թանկեանները Աջակցած են
Հայաստանի 200 Անապահով Ընտանիքի

ä³ëù»ÃåáÉ
ÈÇµ³Ý³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

èÇ³ïÇ Îñ»ó 3¬ñ¹ ä³ñïáõÃÇõÝÁ

Þ³µ³Ã³í»ñçÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý ÈÇµ³Ý³ÝÇ å³ëù»ÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý
13¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ ²Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ Ï³ñ»õáñ
§èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ¦ ¬ §ä¿ÛñáõÃ¦ ÙñóáõÙÁ »õ §èÇ³ïÇ¦ Ïñ»ó ³Ûë ï³ñáõ³Ý Çñ
3¬ñ¹ å³ñïáõÃÇõÝÁ áõ ³é³çÇÝÁ Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û£ ²Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ
³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ Ðáõ÷ë ¬ Ð©Ø©À©Ø© 71-87
³Ù»Ý³É³õ Ýß³Ý³ÏáÕÝ»ñ©Æåñ³ÑÇÙ³ ÂáÙ³ë 23 Ï¿ï 13 éÇå 1 ëÃÇÉ 3 Ãû ¬
Ø³ÛùÁÉ ¾ý»åñ³ 28 Ï¿ï 3 éÇå 3 ëÃÇÉ
¬ èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ ¬ ä¿ÛñáõÃ 75¬80
³Ù»Ý³É³õ Ýß³Ý³ÏáÕÝ»ñ©²ÑÙ³ï ÆëÙ³ÛÇÉ 23 Ï¿ï 6 éÇå 3 ÷áË 1 ëÃÇÉ 2 Ãû
¬ øáõÇÝëÇ îáõåÇ 26 Ï¿ï 2 éÇå 4 ÷áË 3 ëÃÇÉ 2 Ãû
¬ ²É ØáõÃÃ³Ñ¿ï ÂñÇ÷© ¬ ²ÃÉ³ë üÁñ½áÉ 74¬84
- äÇåÉáë ¬ Þ³ÝíÇÉ 79-83
³Ù»Ý³É³õ Ýß³Ý³ÏáÕÝ»ñ©Ø³ÉùáÉÙ è³ÛÉÇ 25 Ï¿ï 10 éÇå 4 ÷áË 3 Ãû ¬
ü³ïÇ ²É Ê³ÃÇå 33 Ï¿ï 7 éÇå 3 ÷áË 1 ëÃÇÉ 2 Ãû
¸³ë³õáñáõÙ©1¬Þ³ÝíÇÉ 10 Û³ÕÃ ¬ 2 å³ñï« 2¬Ð©Ø©À©Ø© 9 ¬ 2« 3¬èÇ³ïÇ
ä¿ÛñáõÃ 9 ¬ 3« 4¬ä¿ÛñáõÃ 7 ¬ 4£

Â»ùáõ³ÝïáÛ
ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ²ÝÃÇÉÇ³ë ²é³çÇÝ ¸ÇñùÁ ¶ñ³õ»ó Â»ùáõ³ÝïáÛÇ
ÈÇµ³Ý³ÝÇ Î³ñÙÇñ ¶ûïÇÝ»ñáõ ²ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ØñóáõÙÝ»ñáõÝ

Աշխարհահռչակ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկեանը՝ տիկնոջ Անժէլա
Թանկեանի հետ, օգնած են Հայաստանի տարբեր բնակավայրերու աւելի քան
200 անապահով ընտանիքի: Այս մասին կը հաղորդէ Armenpress.am-ը՝
ներկայացնելով այս առնչութեամբ տրամադրուած հաղորդագրութիւնը
ամբողջութեամբ.
«Արդէն քանիերորդ տարին է` Սերժ եւ Անժէլա Թանկեանները՝ «Օրրան»
բարեգործական հասարակական կազմակերպութեան գլխաւորութեամբ եւ
«Դասաւանդիր, Հայաստան» հիմնադրամի, «Կանանց ռեսուրսային կենտրոն»
եւ «Բարի մամա» ՀԿ-ներու հետ համատեղ՝ կ՝իրականացնեն բարեգործական
ծրագիրներ` ուղղուած Հայաստանի մէջ աղքատութեան յաղթահարման:
Հերթական բարեգործութիւնը իրականացուեցաւ 2018-2019-ի ձմրան,
որուն ծիրէն ներս՝ Հայաստանի Հանրապետութեան Գեղարքունիքի, Լոռիի,
Շիրակի, Արագածոտնի, Արմաւիրի, Արարատի, Վայոց Ձորի, Սիւնիքի,
Կոտայքի մարզերու եւ Երեւանի` աւելի քան 200 անապահով ընտանիքներ
ներառուեցան սննդամթերքով ապահովման եռամսեայ ծրագիրին:
Թանկեան ընտանիքը տարիներ շարունակ եղած է այն հայ ընտանիքներու
կողքին, որոնք տարբեր պատճառներով յայտնուած են դժուար իրավիճակի
մէջ, անգնահատելի եւ երախտագիտութեան արժանի աջակցութիւն ցուցաբերելով անոնց»:

Հայրենի Տուեալներ
Քաթարի Մէջ ՀՀ Դեսպանութիւն Պիտի Բացուի

ÈÇµ³Ý³ÝÇ Â»ùáõ³ÝïáÛÇ ý»ï»ñ³ëÇáÝÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ùµ »õ Creditbank
SAL-Ç Ñáí³Ý³õáñáõÃ»³Ùµ, ÎÇñ³ÏÇ, 27 ÚáõÝáõ³ñ 2019-ÇÝ, ØáÝ È³ ê³ÉÇ Ù¿ç
ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ Ã»ùáõ³ÝïáÛÇ Ï³ñÙÇñ ·ûïÇÝ»ñáõ, ï³ñµ»ñ Ï³ñ·»ñáõ (ïÕáó »õ
³ÕçÏ³Ýó) ÈÇµ³Ý³ÝÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝÁ:
ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý35 ³ÏáõÙµÝ»ñ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ 362 Ù³ñ½ÇÏÝ»ñáõ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ, áñáÝó Ù¿çª ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ²ÝÃÇÉÇ³ëÇ »õ êÇÝ ¾É üÇÉÇ 60 Ù³ñ½ÇÏÝ»ñ
»õ ÈÇµ³Ý³ÝÇ Ã»ùáõ³ÝïáÛÇ ý»ï»ñ³ëÇáÝÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý
ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ËÙµ³ÛÇÝ ÙñóáõÙÝ»ñÁ ³õ³ñï»ó³Ý ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ²ÝÃÇÉÇ³ëÇ
÷³ÛÉáõÝ Û³ÕÃ³Ý³Ïáí:
ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ²ÝÃÇÉÇ³ëÑ³õ³ù»ó226 Ï¿ï: ²Ýáñ ³ÝÙÇç³Ï³Ý Ùñó³ÏÇóÁ,
»ñÏñáñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ äÉ»ù ÆÏÁÉÁª 123:ì³ÃëáõÝ ï³ñµ»ñ Ï³ñ·Ç, ë»éÇ »õ
ï³ñÇùÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ, 22-ÇÝ ³é³çÝáõÃÇõÝÁ »õ 12-ÇÝ »ñÏñáñ¹áõÃÇõÝÁ ß³Ñ»ó³Ý ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ²ÝÃÇÉÇ³ëÇ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÁ: ÞÝáñÑÇõ ³Ûë Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñáõÝÐºÀ-Ç 52 Ù³ñ½ÇÏÝ»ñ ëï³ó³Ý ë»õ ·ûïÇ:
Ø»ñ ç»ñÙ³·áÛÝßÝáñÑ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÐºÀ-Ç Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý,
Ð´ÀØ-Ç î»ÙÇñ×»³Ý Ï»¹ñáÝÇ ïÝûñ¿ÝáõÃ»³Ý, ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ²ÝÃÇÉÇ³ëÇ
Ã»ùáõ³ÝïáÛÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñÎñ»Ýï Ø»ëÃÁñ ä»ë¿Ù ²³ïÇ »õ Ø»ëÃÁñª ¶á½¿Ã ä³ëåáõëÇÝ ³ÝáÝó û·Ý³Ï³ÝÝ»ñáõÝ, Ùñó³Ý³Ï³ÏÇñ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñáõÝ, ³ÝáÝó ÍÝáÕÝ»ñáõÝ »õ Ñ³Ù³ÛÝ ÐºÀ-³Ï³ÝÝ»ñáõÝ:
²Ûë áõñ³Ë ³éÇÃáí, ºñ»ùß³µÃÇ, 29 ÚáõÝáõ³ñ 2019-ÇÝ, Ð´ÀØ-Ç î»ÙÇñ×»³Ý Ï»¹ñáÝÇÝ Ù¿ç ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇ Ñ³õ³ù ÙÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ Ç å³ïÇõ ÐºÀ
²Ý¹ñ³ÝÇÏ ²ÝÃÇÉÇ³ëÇ »õ êÇÝ¿ ¾É üÇÉÇ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñáõÝ:

Քաթարի Պետութեան մէջ Հայաստանի
Հանրապետութեան դեսպանութիւն պիտի
ստեղծուի. նստավայրը պիտի ըլլայ երկրի
մայրաքաղաք Տոհան: Համապատասխան
որոշման նախագիծը ընդգրկուած է կառավարութեան Փետրուար 6-ի նիստի օրակարգին մէջ:
Դեսպանութեան պահպանման ծախսը
կը կազմէ $192,584, որմէ $110,000-ը յառաջիկայ 3 տարուան մէջ պիտի վճարէ
քաթարական կողմը, իսկ $82.584-ը պիտի ֆինասնաւորուի ՀՀ ամավարկէն:
Ատով պիտի վճարուին դեսպանի եւ մէկ դիւանագէտի աշխատավարձը,
դիւանագիտական ծառայութեան հետ կապուած ծախսերու փոխհատուցումները,
ինչպէս նաեւ դիւանագէտի բնակարանի վարձը:
Քաթարական կողմը պատրաստ է տրամադրել նաեւ ՀՀ դեսպանութեան
համար տարածք եւ դեսպանի համար կեցավայր, երկու ինքնաշարժ:
Հիմնաւորման մէջ կը նշուի, որ հաշուի առնուած է Քաթարի հետ Հայաստանի
բարեկամական յարաբերութիւնները, այդ երկրի բարձր կենսամակարդակն ու
ներդրումային հնարաւորութիւնները, վերջին շրջանին Հայաստանի եւ Քաթարի
միջեւ աճ արձանագրող առեւտրաշրջանառութիւնը, ինչպէս նաեւ Հայաստան
ժամանող զբօսաշրջիկներու քանակը:
«Որոշման ընդունումը պիտի նպաստէ ոչ միայն Հայաստանի եւ Քաթարի միջեւ
քաղաքացիներու գործարար եւ աշխատանքային գործունէութեան խրախուսման,
այլեւ նոր սկիզբ պիտի հանդիսանայ ժողովուրդներու հոգեւոր եւ պատմամշակութային արժէքներու փոխճանաչման, երկկողմ համագործակցութեան շարք մը
նոր ոլորտներու ուրուագծման եւ զարգացման համար», – ըսուած է հիմնաւորման մէջ:
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Կոմիտաս (1869-1935)՝ Հայ Երգի «Անլռելի Զանգակատունը»
ԽԱՉԻԿ ՃԱՆՈՅԵԱՆ
«Երգիչի կարողութիւններս մէկ նպատակի կը
ծառայեն. իմ մեծ ժողովուրդիս երգն ու երաժըշտութիւնը ծանօթացնել երաժշտական աշխարհին եւ ապացուցել, որ հայ ստեղծագործ ժողովուրդը՝ սկզբնական դարերէն ունեցեր է իր
ինքնուրոյն երգն ու երաժշտութիւնը»:
Կոմիտաս Վարդապետ
Հայց. Առաքելական Մայր եկեղեցին, գլխաւորութեամբ՝ Գարեգին Բ. շնորհազարդ հայրապետին, 2019ին աշխարհի բոլոր ցամաքամասերուն
վրայ գործող եկեղեցիներով պիտի նշէ Կոմիտաս
մեծագործ վարդապետին ծննդեան 150ամեակը եւ
պիտի ոգեկոչեն հայ երգի «Անլռելի զանգակատան»
անմոռաց յիշատակը:
Կոմիտաս վարդապետ (աշխարհիկ անունով
Սողոմոն Սողոմոնեան), ծնած է 1869ին, Քէօթահիա քաղաքը: Հայրը՝ Գէորգ Սողոմոնեան, կօշկակար էր, շատ գեղեցիկ ձայնով օժտուած անձ մը,
որ երգեր կը գրէր եւ կը կատարէր, արժանանալով
ունկնդիր հասարակութեան ջերմ գնահատանքին:
Մայրը՝ Թագուհին, նոյնքան գեղեցիկ ձայնով
օժտուած էր: Ան գորգահիւսութեամբ կը զբաղէր:
Սողոմոնի մանկութիւնը շատ տխուր եղած է:
Փոքր տարիքին կը կորսնցնէ իր մայրը, քանի մը
տարի ետք՝ 11 տարեկանին կը կորսնցնէ հայրը:
Փոքրիկն Սողոմոնը ֆիզիքականով շատ տկար եւ
մտածկոտ մանուկ մը եղած էր:
1881ին Քէօթահիոյ եկեղեցւոյ վարդապետ Գ.
Դերձակեան Էջմիածին կը մեկնէր եպիսկոպոսական ձեռնադրութեան համար: Իրեն հետ կը տանի
որբուկ Սողոմոնը, որ թէեւ հայերէն չէր գիտեր,
բայց հրաշալի ձայն ունէր. զայն կը տանի
Գէորգեան Ճեմարանը՝ զայն սան արձանագրելու:
Էջմիածին հասնելով, Սողոմոնը Գէորգ Դ.
վեհափառին կը ներկայանայ: Երբ վեհափառը
հարցեր կու տայ փոքրիկին, Սողոմոնը կը
պատասխանէ թրքերէնով, թէ ինք հայերէն չի
գիտեր: Այնպէս, ինչպէս Օսմանեան կայսրութեան
մէջ ապրող հայերուն մեծամասնութիւնը՝ հայերէն
խօսիլ, գրել, կարդալ չէր գիտեր: «Բայց եթէ
կ՛ուզէք՝ կ՛երգեմ», կ՛ըսէ Սողոմոնը վեհափառին,
եւ կ՛երգէ հայ եկեղեցւոյ նուիրուած շարականը,
խոր յուզում պատճառելով վեհափառին:
Իբրեւ բացառիկ կարգադրութիւն՝ Սողոմոնը
Էջմիածինի Դպրեվանքը կ՛ընդունուի իր ձայնին
համար: Սակայն մէկ տարուան ընթացքին ան
հայերէն խօսիլ, գրել եւ կարդալ կը սորվի:
Փոքրիկն Սողոմոնը Էջմիածինի մէջ կ՛արժանանայ վեհափառին եւ բարձրաստիճան կղերականներու ուշադրութեան, անոնց սիրոյն ու յարգանքին: Իսկ վանքի այս ժառանգաւորը ոչ թէ
ամէն տարի, այլ՝ ամէն օր կը հասուննար եւ կը
հրաշագործէր հայ երգի ու շարականներու կատարելագործութեամբ եւ կրօնագիտութեամբ:
Ան 1893ին կը ձեռնադրուի վարդապետ եւ կը
ստանայ Կոմիտաս անունը, որ 12րդ դարու ծանօթ
Կոմիտաս արուեստագէտին անունն էր:
Կոմիտաս վարդապետ՝ իբրեւ երգի ուսուցիչ,
խմբավար եւ երաժշտագէտ, ստեղծագործեց տիւ
եւ գիշեր գործելով: Ան բազմաթիւ ճամբորդութիւններ կը կատարէր հայկական գիւղերը եւ
հայահոծ քաղաքները այցելելով, հայ երգի
ակունքներէն հայ երգը կը հանէր, կը մաքրազտէր
եւ ժողովուրդին կը ներկայացնէր, անգնահատելի
գանձեր դիզելով հայ երգարուեստի գանձարանին

մէջ:
1910ին, Կոմիտաս կը մեկնի Պոլիս: Հոն եւս,
հոգեւոր ծառայութեան կողքին կը զբաղի հայ
երգով ու երաժշտութեամբ: Կը շարունակէ երգահաւաքի ու երգազտումի իր գործը: Պոլսոյ մէջ կը
հիմնէ 300 անդամներէ բաղկացած «Գուսան»
հռչակաւոր քառաձայն ժողովրդական երգչախումբը, որ մեծ համբաւ կ՛ունենայ եւ խանդավառութիւն
կը ստեղծէ ժողովուրդին մօտ: Այդ տարիներուն էր
որ կը մշակէ Ս. Պատարագի Կոմիտասեան կատարումը, որ մինչեւ օրս կ՛երգուի շարք մը եկեղեցիներու մէջ:

Կոմիտաս Եւ Ցեղասպանութիւնը

1915ի Հայոց Ցեղասպանութեան սկիզբի
օրերուն, մեծն Կոմիտասն ալ կը ձերբակալուի եւ
Անատոլիա կը ղրկուի: Հոն էր որ զգայուն սիրտի
տէր Կոմիտասը կը տեսնէ հայ մեծամեծ գրողներու,
գործիչներու, կղերականներու հաւաքական չարչարանքները, դժբախտութիւնը, որոնք խորապէս
կ՛ազդեն երիտասարդ կղերականի հոգիին,
միտքին ու սիրտին վրայ: Այդ բոլոր սրտաճմլիկ
տեսարանները տանիլ չկարենալով, կը խելագարի
մեր անմահն Կոմիտասը, եւ ազդեցիկ մարդոց
միջամտութեամբ Փարիզ կը տարուի բուժուելու:
Սակայն այլեւս բուժումի ոչ մէկ յոյս կար եւ 1935ին
իր մահկանացուն կը կնքէ հայ երգի ու երաժըշտութեան այս երախտաւոր վարդապետը:
Հանգուցեալին մարմինը Հայաստան կը տարուի
եւ կը թաղուի հայ մեծանուն արուեստագէտներու
Պանթէոնին մէջ, ժողովրդային ծովածաւալ բազմութեան մը մասնակցութեամբ եւ աշխարհի
զանազան շրջաններէն ժամանած մեծ արուեստագէտներու ներկայութեամբ:

Կոմիտաս Մարդը

Կոմիտասի կենսագրական գիծերու այս ամփոփումէն ետք կ՛ուզէի յիշել, որ այս խոհուն, լուրջ,
խիստ եւ պահանջկոտ կղերական-մանկավարժը,
իր ազատ եւ հանգիստ ժամերուն, ընկերներու եւ
բարեկամներու շրջանակին մէջ, զուարճախօս,
կատակաբան, վառվռուն անձ մըն էր: Զինք մօտէն
չճանչցողները մեծ երգահանին մասին զարմանքով
կ՛ըսէին, թէ ան արտակարգօրէն հաճելի սրախօս էր:
Կոմիտասին մօտէն ճանչցողներ կ՛ըսէին, որ
ան բնաւ բարկանալ չէր գիտեր: Ամենալուրջ
խօսակցութեան մէջ ալ Կոմիտաս վարդապետ
կատակ մը կամ թեթեւ զուարճախօսութիւն մը կը
խառնէր այդ խօսակցութեան:
Գրուած է, որ Կոմիտաս ուշադրութիւն կը
դարձնէր բառերու շեշտադրութեան վրայ: Ան
միշտ կը ծաղրէր այն դպիրները, սարկաւագները
կամ կղերականները, որոնք տարօրինակ շեշտեր
կը դնէին վանկերու վրայ, որոնց շեշտադրութեան
կարիքը չկայ:
1913ին, Պոլսոյ Սուրբ Հրեշտակապետ Մայր
տաճարին մէջ նստած Ս. պատարագի երգեցողութեան կը հետեւէր: Երբ դպիրը կը սկսի թրքական
շարքիներու եւ նանիներու պէս «քաշել» «ազատութիւն» բառը, Կոմիտաս չի հանդուրժեր…: Ս.
պատարագի աւարտին, Կոմիտաս վարդապետ կը
մօտենայ դպիրին կատակով, բայց լուրջ շեշտով
կ՛ըսէ. «Տօ՛, զուռնաճի, մի՞թէ կարելի է այդ աստիճան չարչարել մարդկային ազատութիւնը: Եթէ ես
Աստուծոյ տեղը ըլլայի, այդ տեսակ ազատութիւն
խնդրող մարդուն ստրկութիւն կը շնորհէի»:
Բազմաթիւ դէպքեր, պատումներ կան Կոմիտաս
վարդապետի կատակաբանութիւններուն, սրախօ-

սութիւններուն եւ մանաւանդ հաւաքոյթներուն մասին, ուրախ առիթներու անոր շէն ու շէնշող կեանք
սփռող ներկայութեան մասին:
Կոմիտաս վարդապետ ազատ ժամերուն
նարտի խաղալ շատ կը սիրէր, եւ միշտ իր
մրցակիցը շատ լաւ խաղացող պիտի ըլլար, որ
անոր հետ նարտի խաղալու նստէր: Երբ յաղթէր,
անմիջապէս պարտուողին կ՛ըսէր. «Դէ գնա՛
պապայիդ բարեւ տար եւ սորվէ նարտի խաղալ»:
Իսկ պարտութեան պարագային, միշտ նարտին
կը ձգէր եւ արագ մը կ՛անհետանար՝ ըսելով. «Շատ
գործ ունիմ ընելիք»:
***
Կոմիտասի մեծագոյն առաքելութիւնն էր ցոյց
տալ, որ հայը ունի իր ինքնուրոյն ազգային խոր
ակունքներէն բխող հայ երգ ու երաժշտութիւն: Եւ
ասիկա փայլուն ձեւով ներկայացուց աշխարհի
շատ մը ժողովուրդներուն եւ երկիրներուն: Ան հայ
երգը բազմիցս տարաւ Եւրոպա, երգչախմբային
կամ առանձին ելոյթներ ունենալով ամենայայտնի
համերգասրահներու մէջ եւ հայ երգի սիրով
համակեց օտար բազմաթիւ մեծանուն արուեստագէտներու հոգիները եւ արժանացաւ անոնց հիացմունքին եւ բարձր գնահատանքին:
Բազմաթիւ դէպքեր, կան Կոմիտաս վարդապետի կատակաբանութիւններով, սրախօսութիւններով եւ մանաւանդ ձայնի քաղցրութեան մասին
պատումներ, որոնք մեր գրականութեան անթառամ գանձերն են: Այդ բոլորը՝ նշեալ գրութիւններուն
մէջ յիշուած եւ գնահատուած են արուեստի
բազմաթիւ տիտաններու կողմէ, որոնք ամենաջերմ
խօսքերով եւ բառերով գնահատած են մեր անմահ
Կոմիտասի գործերը:
Կոմիտասին եղած են զանազան առաջարկներ
իրենց մօտ գործելու, Գերմանիոյ մէջ ուսանող եղած
շրջանին, Պուլկարիոյ թագաւորութեան կողմէ եւ
այլն: Կոմիտաս բոլորն ալ մերժած է՝ ըսելով. «Ես
վարդապետ եմ, իմ տեղս հայ եկեղեցին է»:
Կոմիտաս, ականատեսը ըլլալով իր գործի
յաղթանակին, երբ հարց կու տան իրեն այդ մասին՝ իր գործը մեծագոյն յաջողութեամբ պսակած
մարդու մը գոհունակութեամբ կ՛ըսէ. «Ամէնէն
աւելի զիս յուզեց այն բանը, որ օտար հեղինակաւոր
երաժշտագէտներ, լսելով իմ բացատրութիւնները՝
երգերը հասկցան եւ համոզուեցան որ աշխարհի
վրայ կայ հայ երաժշտութիւն ինքնատիպ եւ ինքնուրոյն այնպէս, ինչպէս հայ լեզուն եւ հայ կեանքը,
մինչդեռ մեր ժողովուրդը դեռ կը տարակուսի, թէ
ինքը լեզու ունի՞, երաժշտութիւն ունի՞, կեանք
ունի՞»:
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Երգի Մը Պատմութիւնը – 4 «Stand by Me» («Մնա՛ ինծի հետ»), Պեն Քինկ
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից
20-րդ դարու ռիթմ եւ պլուզ ոճի ամենայայտնի
երգերէն մէկը, որ Պեն Քինկը ձայնագրեց 1960-ին:
Քինկը այս երգը գրեց տպաւորուելով աւետարանական եկեղեցւոյ նոյնանուն հոգեւոր երգէն՝
1905 թուականին գրուած, որուն, իր հերթին, հիմք
կը ծառայէին տողեր սաղմոսէն: Երգի աշխատանքները աւարտին հասցնելու համար իրեն օգնեցին
երկու համահեղինակ, երգահաններու յայտնի
զոյգ՝ Ճերրի Լիպերն ու Մայք Սթոլերը:

1961-ին երգը գլխաւորեց «Պիլլպորտ» («Billboard»)
ամսագիրի աղիւսակը եւ մտաւ «Պիլլպորտի թէժ
100-եակ»-ի առաջին տասնեակին մէջ: Ան նաեւ կը
մտնէ «Ռոլլինկ Սթոուն» («Rolling Stone») ամսագիրի 500 հանրայայտ երգերու շարքին մէջ:

Յաճախ կը պատահի, որ մեր լսած երգը
նորէն ու նորէն լսենք, օրեր, ժամեր, տարիներ
անցընենք այդ երգին ընկերակցութեամբ,
յուզուինք, ուրախանանք, տխրինք, սիրահարինք,
հիասթափինք անոր լուռ ընկերակցութեամբ:
Կան երգեր, որ տեսած են մեր կեանքի գրեթէ
բոլոր փուլերը յաջորդաբար եւ աւելի շատ
յուշեր կը պահեն իրենց մէջ, քան մենք: Երբեմն
ալ անոնք մեր միակ ընկերներն են օրուան այս
կամ այն ժամուն կամ կեանքի մէկ կարեւոր
շրջանին: Կան երգեր, որոնց տարիքը աւելի
մեծ է, քան մերը: Կան նաեւ երիտասարդները:
Անոնց բոլորին կը կապէ մէկ բան. անոնք
դարձած են պատմութիւն: Լաւ երգը լաւ գինիի
նման չի հիննար, այլ, մեծցնելով տարիքը,
աւելի լաւը կը դառնայ անկէ:
Օրեր առաջ հերթական անգամ, սովորութեան համաձայն, բացի երգացանկս ու միացուցի սիրելի երգերէս մէկը (կարծեմ արդէն
միլիոներորդ անգամ): Բառերը, որ առաջինէն
Երգը երկրորդ ծնունդ ստացաւ 1986-ին «Մնա՛
ինծի հետ» ֆիլմի նկարահանումէն ետք: Ֆիլմի
յաջողութեան ալիքին հետ
եկաւ նաեւ երգի
յաջողութեան նոր ալիք, եւ ան 1987-ին դարձեալ
մտաւ «Պիլլպորտ»-ի տասնեակին մէջ՝ այս անգամ
զբաղեցնելով 1-ին հորիզոնականը:
Զայն կատարած
են բազմաթիւ երգիչներ, որոնցմէ են՝
Ճիմմի Հենտրիքսը,
Էլթոն Ճոնը, Ատրիանօ Չելենթանօն,
Ճոն Լենընը, «Լետ
Զեփե-լին» խումբը,
ինչպէս նաեւ բռնցքամարտիկ Մուհամմետ
Ալին եւ գրող Սթիվըն
Քինկը: Ընդհանուր առմամբ ան ունի 400-էն աւելի
վերաերգուած տարբերակ:
1987 թուականին Սթիվըն Քինկը կը գրէ «The
Stand» («Դիմակայութիւն») գիրքը, ուր գիրքի
վերջին հատուածին մէջ մէջբերումի տեսքով կը
յայտնուի երգէն քառատող մը, որ անտեսանելիօրէն
կը կապէ նաեւ գիրքն ու երգը: Դժուար է ըսել, թէ
արդեօք Սթիվըն Քինկը երգէն ոգեշնչուելո՞վ գրած
է գիրքը, թէ պարզապէս անոնք բառախաղով
կապած է իրար, բայց ընթերցողները կը փաստեն,

մինչեւ վերջինը անգիր գիտէի, կպչուն միտքի
նման սկսան անընդհատ պտըտիլ շուրջս: Որոշեցի անպայման գիտնալ երգի ստեղծման պատմութիւնը, հեղինակին զգացողութիւնը, ներքնաշխարհը՝ երգը արարելու պահուն: Եւ, ի
զարմանս ինծի, յայտնաբերեցի, որ երգը, պատմութիւն ըլլալէ բացի, ունի նախապատմութիւն,
ինչ որ աւելի հետաքրքրական կը դարձնէ զայն
ու կը բացայայտէ բոլորովին ուրիշ տեսանկիւնէ:
Այսպէս եւ ծնաւ շարքը գրելու եւ, սիրելի
ընթերցող, քեզի հետ բացայայտումներս կիսելու միտքը, ուր յաճախ լսուած ու ընտանիքի անդամ դարձած երգերու մասին կը պատմեմ այն
ինչ իրենք կը թաքցնեն մեզմէ, կամ պարզապէս
կը լռեն: Երգեր, որոնք երաժշտութեան պատմութեան մէջ իրենց հետքը ձգած են եւ դասուած
«անմահներու» շարքին:
Այսպէս ծնաւ «Երգի մը Պատմութիւնը» շարքը, որուն չորրորդը այսօր կը հրամցնենք քեզի:
Ա. Կ.
որ երգը կը հնչէ գիրքին մէջ (գիրքին մէջ երգի
տողերուն հատուածը կարդալու ժամանակ երգը
ակամայ կը սկսի հնչել ընթերցողի միտքին մէջ):

Քինկը իր երաժշտական գործունէութիւնը
սկսած է «The Drifters» խումբի կազմին մէջ: Իր
ծորուն պարիթոնը ռիթմ եւ պլուզ ժանրը յայտնի
դարձուց սպիտակամորթ հանդիսատեսի
շրջա-նակներուն
մէջ, իսկ «Stand by Me» երգը
դարձաւ դարի անմահ երգերէն
մէկը, որ մինչեւ օրս կը յուզէ
հանդիսատեսի սիրտը:

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՅՑ
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ՍՐԱՊԻՈՆ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ
(1967)
«Լոյսերը Սենի Վրայ»

Գեղանկարիչը ծնած է 1967թ. Յունուար 8-ին, Երեւանի մէջ: 1991-97 ուսանած է
Երեւանի Գեղարուեստի պետական ակադեմիայի կերպարուեստի բաժնին մէջ: 1996-98
նկարչութիւն դասաւանդած է ՀՀ Արարատ քաղաքի Արուեստի դպրոցին մէջ, 1998-2001
Թարգմանչութեան առցանց գոլէճին, 2001էն Հայաստանի նկարիչների միութեան, 2003էն
«ՆորԷոն» նորարարական կենտրոնի անդամ է: 1996էն մասնակցած է շարք մը հանրապետական և միջազգային ցուցահանդէսներու Տաշքենդի,
Երեւանի մէջ եւ այլ տեղեր: Անհատական ցուցահանդէսներ ունեցած է Երևանի մէջ (2001, 2005, 2010): 2010թ. Արժանացած է «Վահան Թէքէեան»
մրցանակին եւ ՀՀ կառավարութեան Վարդգես Սուրենյանցի անուան մետալի («Մոշ վաճառող ծերունին» գործին համար):
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¾ç 08

Լուրեր Արաբական Աշխարհէն

Միջազգային Èáõñ»ñ

Նեթանիահուն Մոսկուայի Մէջ Կը Հանդիպի
Վլատիմիր Փութինի Հետ

¾ç 03

Հռոմի Պապը Եւ Ազհարի Շէյխը Աննախընթաց
Համաձայնագիր Մը Ստորագրեցին

Աշխարհի մէջ կայունութեան եւ խաղաղութեան հաստատման համար
Հռոմի Ֆրանչիսկոս Պապը եւ Ազհարի Ահմատ Ալ-Թայէպ շէյխը, երէկ, Ապու
Տապիի մէջ տեղի ունեցած «Մարդկութեան եղբայրներ» խորագիրը կրող
համաժողովի շրջանակներէն ներս ստորագրեցին պատմական համարուած
համաձայնագիր մը:
Այդ համաձայնագրի միջոցաւ անոնք կոչ ուղղեցին իսլամ եւ քրիստոնեայ
հաւաքականութիւններուն՝ վերադառնալու մարդկային ակունքներուն եւ
վերջ տալ պատերազմներուն:
Յիշեցնենք, որ այս համաձայնագիրը կը բաղկանայ երեք օրինակներէ,
որոնցմէ մէկը պիտի մնայ՝ Հռոմի պապին, միւսը՝ Ազհարի շէյխին եւ երրորդը
Ապու Տապիի կառավարութեան մօտ:
Իր կարգին, Իսլամ կրօնաւորներու համախմբումը յայտարարութեամբ մը
հանդէս գալով, ողջունեց այս նախաձեռնութիւնը եւ համաձայնագիրը
նկատեց այս դարու կարեւորագոյն ձեռքբերումներէն մին:

Իսրայէլի վարչապետ Պենիամին Նեթանիահուն կը ծրագրէ Փետրուար 21ին Մոսկուայի մէջ հանդիպիլ Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութինի հետ:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն, այս
մասին յայտնած է Իսրայէլի կառավարութեան մամուլի խօսնակը:
«Փետրուար 21-ին վարչապետը Մոսկուայի մէջ կը հանդիպի նախագահ
Փութինի հետ»,- յայտնած է ան:
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